Winter 2021

Jaarwisseling
We zijn bijna aan het einde van het bijzondere jaar 2021. Binnen SPNA betekenen deze maanden
afronding van onderzoeken, maar ook de voorbereiding van het nieuwe teeltjaar. Voor een deel ook
met nieuwe collega’s. Patricia van Rijswick zal vanaf januari ons onderzoeksteam komen versterken.
Zij stelt zich elders in deze nieuwsbrief verder voor. Ook Bram Lommerts, nu nog parttime
werkzaam, zal vanaf volgend jaar volledig bij ons werkzaam zijn. Daarnaast zijn we nog op zoek naar
een assistent bedrijfsleider op de Kollumerwaard. Helaas nemen we ook afscheid van twee collega’s.
Margriet Dilling gaat zich volledig op het bedrijf thuis richten. Daarnaast heeft ook Wouter Otter
onze organisatie verlaten.
Als SPNA kijken we terug op een intensief seizoen met uitdagende omstandigheden, maar we kijken
vooral met vertrouwen vooruit naar 2022, ons 50 jarig jubileumjaar.
Vanaf hier wensen wij u goede feestdagen en alvast een voorspoedig 2022!

Onderzoek: Terugblik groeiseizoen

Op onze locatie Ebelsheerd hebben we veel
onderzoek in wintergranen en koolzaad. Het
onderzoeksjaar 2022 is daar al weer volop
gestart met zaaien en gewaswaarnemingen.

Zoals u wellicht weet is er op onze locaties een
grote veelzijdigheid aan onderzoek. Op beide
locaties zijn we nog volop bezig met de
afronding van het veldseizoen 2021. Denk
hierbij aan het opstellen van de rapportages
over het uitgevoerde onderzoek. Dit geldt
zowel voor het jaarlijkse onderzoek in de
reguliere teelten als pootaardappel, zaaiui of
wintertarwe als voor het thema-gestuurd
onderzoek. Bij dit laatste kunt u denken aan
de verschillende mechanisatiedemo’s, maar
ook aan onderzoekswerk vanuit de projecten,
zoals 4G, Spaarbodem, PPS klimaatadaptatie
en Zoet op Zout.
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Op de Kollumerwaard hebben we minder te
maken
met
wintergewassen,
maar
bijvoorbeeld wel met bewaaronderzoek in
peen en aardappelen. Verder ook hier volop
activiteit in het traject van de voorbereiding
van het onderzoek 2022. Daarnaast zijn we
ook ‘gewoon’ een akkerbouwbedrijf: sorteren
en afleveren van pootaardappelen hoort ook
bij onze dagelijkse werkzaamheden.
Mocht u nog vragen of suggesties hiervoor
hebben, dan komen we uiteraard graag met u
in contact!
1

kansen voor niet biologische bedrijven
gekeken. Met de huidige stikstofprijzen is dit
een erg actueel thema. De financiering van
het project verloopt grotendeels uit het
Groningse Fascinating programma.

Demo stoppelbewerking en inzaai
groenbemester
Op 2 september vond er een interessante
demonstratie
stoppelbewerking
en
inzaaigroenbemesters op het programma,
waarover in de vorige nieuwsbrief meer is
gemeld. Inmiddels heeft er ook een terugkommiddag plaatsgevonden om de resultaten in
het veld te bekijken. Een film-impressie van
deze beide bijeenkomsten is te vinden via
deze link op onze site.

31 mei Praktijkdag bieten 2022
Op 31 mei 2022 houden SPNA, IRS en Cosun
Beet Company een dag over toekomstbestendige teelt van suikerbieten op SPNAlocatie Ebelsheerd. Op deze dag kunt u
kennismaken met de nieuwste inzichten,
trends en innovaties in de teelt van
suikerbieten.
Naast een geleide rondgang langs zes
verschillende onderwerpen zullen we een
bedrijvenmarkt organiseren. Het is duidelijk
dat de teelt in de komende tien jaar flink gaat
veranderen. Daar willen we telers,
loonwerkers en adviseurs op voorbereiden.
Naast innovatieve technieken hebben we ook
aandacht voor toepassingen die nu al
praktijkrijp zijn.
De ‘Praktijkdag bieten 2022’ vindt plaats op
SPNA-locatie Ebelsheerd.
Voor meer informatie:
Jurgen Maassen IRS
maassen@irs.nl

Groene mest Groningen
Onder de projecttitel "Groene Mest
Groningen" wordt het onderzoek op het
proefveld Planty Organic in licht gewijzigde
vorm voortgezet.
Drager van het project is de Agrifirm
Coöperatie. Deze coöperatie investeert in
projecten die door de leden gewenst zijn,
maar niet voor Agrifirm als bedrijf voorop
staan.
SPNA blijft gewoon verantwoordelijk voor het
proefveld, maar krijgt daarnaast ook een rol
in het nieuwe hoofddoel van het project /
proefveld: kennisoverdracht en toepassing
van onderdelen van het Planty Organic
systeem op andere akkerbouwbedrijven.
Kern van deze nieuwe aanpak: Verder
verkennen wat in de praktijk de realistische
mogelijkheden zijn om stikstof op je bedrijf
binnen te halen met de teelt van
vlinderbloemigen en de verliezen te
beperken. Planty Organic was weliswaar
primair voor biologische telers, maar binnen
dit project wordt ook nadrukkelijk naar
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Arjan Hofstee
locatie Ebelsheerd
hofstee@spna.nl
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SPNA-

gevolgd richting plantenveredeling en
gewasbescherming.
Na mijn studie heb ik me vooral gefocust op
het groene onderzoek. Zo heb ik gewerkt in het
optimalisatie van teeltsystemen bij PPO
Glastuinbouw. En als fytopatholoog bij
Nunhems Zaden en Seminis in de
programma’s voor resistentieveredeling van
zowel vollegrondsgroenten als kasgroenten.
Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de
toenmalige Plantenziektekundige Dienst,
waar ik me o.a. bezig hield met diagnostisch
onderzoek.
Dat het onderzoek onafhankelijk uitgevoerd
kan worden en de resultaten bruikbaar zijn
voor de praktijk vind ik belangrijk. Zo ook het
snel
kunnen meebewegen met
de
veranderingen die zich voordoen in de
agrarische sector. Ik ben van mening dat SPNA
al deze aspecten goed combineert.
Ik heb er veel zin in en wellicht komen we
elkaar binnenkort tegen.

Vertrek Margriet Dilling bij SPNA
Helaas gaat Margriet, onze onderzoeker op
Ebelsheerd, ons verlaten. Zij geeft hierop zelf
de volgende toelichting:
Na 3 enerverende jaren heb ik besloten om per
1 januari te stoppen met mijn werkzaamheden
bij SPNA. Ik kijk terug op een leerzame periode,
waarbij ik met veel plezier heb samengewerkt
met het team en met iedereen die nauw
betrokken was bij het onderzoek op
Ebelsheerd.
Ik blijf actief in de agrarische sector en ga me
samen met mijn man inzetten op het akker- en
tuinbouwbedrijf thuis.
Ik wil u bedanken voor de plezierige
samenwerking!
Wij willen Margriet ook op deze plaats nog van
harte bedanken voor haar inzet en de
collegialiteit die wij hebben mogen ervaren.
Wij wensen haar veel plezier en succes toe op
het bedrijf thuis!

Als SPNA zijn wij blij met de komst van Patricia
en hebben het volste vertrouwen dat met
haar komst de kwaliteit van ons
onderzoekswerk gewaarborgd blijft.

Nieuwe onderzoeker Ebelsheerd
Gelukkig hebben wij voor Margriet inmiddels
een goede vervanger gevonden in de persoon
van Patricia van Rijswick. Hieronder stelt ze
zichzelf verder voor.

Vacature
De onderzoekportefeuille bij SPNA kent een
stabiele groei. Om al ons werk straks ook goed
te kunnen blijven uitvoeren zijn wij op zoek
naar een extra collega voor Kollumerwaard.
Hier is een vacature voor assistent
bedrijfsleider. De volledige tekst van de
vacature is te lezen op de website van SPNA
en via de link SPNA vacature assistent
bedrijfsleider. Sollicitaties ontvangen wij
graag uiterlijk 31 december 2021. Wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met Henk
Westerhof, onze directeur: tel: 06- 83483824.

Hallo, mijn naam is
Patricia van Rijswick. Ik
ben geboren en getogen
in Noord-Brabant en op
dit moment woon ik
samen met mijn vriend in
Jipsinghuizen. In mijn vrije tijd ben ik het liefst
in de natuur te vinden, wandelend met de
hond of op het water in de kajak. Mijn
opleiding heb ik gevolgd aan Van Hall
Larenstein richting plantenbiotechnologie.
Ook heb ik een aantal vakken aan de WUR
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Agenda
Vroege voorjaar 2022
een aantal kennisdelers; meer info volgt!
31 mei 2022
IRS Bieten dag op Ebelsheerd

Laatste week in juni 2022 (onder voorbehoud)
Open dag Ebelsheerd
Eerste week juli 2022 (onder voorbehoud)
Open dag Kollumerwaard

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.
Wilt u op de hoogte blijven?; like ons op twitter of facebook!

@SPNA_agro
E: info@spna.nl

W: http://www.spna.nl

SPNA Agroresearch
T: 0594 - 688615

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een onderzoeksinstelling voor de akkerbouw in Noord-Nederland.
SPNA beschikt over twee proefboerderijen: Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (132 ha lichte kleigrond, met zowel een
gangbaar als een biologisch bouwplan) en Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (112 ha zware kleigrond, met een gangbaar
en biologisch bouwplan).
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